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ĻAUDONASĻAUDONAS

REDAKTORA  SLEJA

Vēstis
ĻAUDONAS PAGASTA PĀRVALDES AVĪZE Nr. 4 (257) APRĪLIS 2016. G.

 Meklējot draugus un latvietību Zviedrijā

14. aprīlī jauktajam korim “Lai top!” sākās jauns piedzīvojums - došanās muzikālā ceļojumā, no kura 
mājās pārvesti ne tikai muzikāli ceļojuma iespaidi, bet arī jauna, kopīga draudzība.

Kristapa Šķēla teksts
Foto no Imanta Pulksteņa arhīva

Ir pavasaris. Mājās atgriežas gājputni. Cits sev šogad vīs 
jaunu ligzdu, meklēs jaunu mājvietu, bet cits atgriezīsies jau 
iepriekš sagatavotā mājoklī, kas tika atstāts, vasarai sakot 
ardievas.

Aprīlī arī Ļaudonas jauktā kora “Lai top!” dalībnieki lī-
dzinājās gājputniem.  Bija jādodas ceļā. Ne gluži uz mājām, 
bet ciemos - pie draugiem, kordziedātājiem, latviešiem, lai 
pēc tam atgrieztos mājās ar jauniem iespaidiem, emocijām, 
jaunu un spēcīgu draudzību. 

Domājot par pavasari, viena no pirmajām domām, kas 
iešaujas prātā, ir dārza darbi. Tautas ticējums “Ko sēsi, to 
pļausi” ir ļoti labi piemērojams šim gadalaikam. Tagad ir īs-

tais laiks sākt domāt par rudeni un ziemu, kad dosimies uz 
saviem pagrabiem, lai lūkotu, ko likt galdā. Talku laiks ir 
sācies, un mājās nesēž arī tie, kam savu mazdārziņu nav, jo 
nu ir jāsteidz talkā draugam vai kaimiņam.  Sēšana un stā-
dīšana, stādīšana un sēšana -  šobrīd ir aktuāla ne tikai savu 
un citu vēderu priekam, bet  arī  acu  mielošanai, kad dabas 
mātes sarūpētos pavasara ziedus nomainīs pašu stādītie un 
audzētie košumaugi, kas priecēs līdz pat brīdim, kad daba 
būs lēmusi nomainīt rotu. Dažreiz taču gribas  pamielot arī  
acis, ne tikai vēderu! Vai tad ne? 

Lai saulains un darbīgs pavasaris! Un atcerieties: “Ko 
sēsi, to pļausi!”

Kristaps, redaktors
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  Mēneša jubilāres

Vēlam jubilārēm stipru veselību, možu garu un daudz tuvinieku mīlestības.

3. aprīlī 75 gadu jubileju atzīmēja 
MarIja MIncāne;

4. aprīlī 75 gadu jubileju atzīmēja 
ValIja ŠVanKa; 

16. aprīlī 75 gadu jubileju atzīmēja 
Māra aVotIņa;

18. aprīlī 75 gadu jubileju atzīmēja 
SKaIdrīte Uberte;

7. aprīlī 80 gadu jubileju atzīmēja 
leontīne laPUha;

9. aprīlī 80 gadu jubileju atzīmēja 
nora cērPIņa;

20. aprīlī 90 gadu jubileju atzīmēja 
lonIja SProģe.

Maestro raimondam Paulam veltīts pasākums
Dziedāšana mūsu prātus un sirdis attur no 

ļauna un skubina uz labām, krietnām domām. 
Jauka dziedāšana der ikvienam par dzīva prie-
ka avotu.           

Tuvojoties maestro Raimonda Paula jubile-
jai, Andreja Eglīša  Ļaudonas vidusskolā  no-
tika muzikāls pasākums  4. - 12. klasei “Mana 
dziesma”, veltīts šim notikumam. Pasākumu 
rīkoja un vadīja 9. klase.  Katra klase gatavoja 
muzikālu priekšnesumu izlozētajai Raimonda 
Paula dziesmai. Žūrijā tika uzaicināta mācību 
pārzine - Alda Ostrovska, mūzikas skolotāja - 
Iluta Biķerniece, fizikas skolotājs - Jānis  Dār-
ziņš,  9. klasi pārstāvēja Alise  Avotiņa. Pasā-
kumu  atklāja 9. klase, izpildot priekšnesumu 
“Genoveva”. Klasēm jau iepriekš bija izlozēta 
uzstāšanās kārtība. Pirmā uzstājās 12. klase ar 
dziesmu - ”Precē mani, čigānzēn!”, nākamā 
uzstājās 4. klase ar priekšnesumu - ”Pavāru 
dziesma”, tad klātesošos priecēja 11. klases 
priekšnesums ar dziesmu “Cāļus skaita rude-
nī”,  5. klase uzstājās ar nedzirdētu maestro 
dziesmu “Banāns”, ar priekšnesumu  “Nepa-
reizā dziesma” skolas gaitas atgādināja  10. 
klase,  tad  uzstājās skolas 6. klase ar dziesmu 
“Zilais karbunkulis”, tad 8. klase ar dziesmu 
“Anniņa  vanniņā”, visus priekšnesumus  no-
slēdza 7. klase ar  dziesmu  “Muļķe  sirds”.  
Pēc priekšnesumiem turpinājās izklaidējošā 

daļa, kurā katras klases viens pārstāvis dziedāja karaoki, minēja dziesmas 
un uzzināja daudz jauna par Raimondu Paulu, minot atjautības uzdevumus 
saistībā par mūsu diženo maestro. Pasākuma laikā izskanēja daudzi novē-
lējumi Raimondam Paulam.

 edijs burcevs, 9. klases skolnieks
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“lāSeS KaUSS” 2016

Šī  gada 9. aprīļa  agrā rīta stundā devāmies uz Rīgu, lai 
piedalītos “Lāses kausa” finālsacensībās volejbolā skolu 
komandām. Šogad šīs Latvijas Volejbola federācijas orga-
nizētās un pašas populārākās  sacensības skolu komandām  
svinēja savu piecpadsmito gadskārtu. Sacensību  pirmajā  
posmā, kas  notika novados un pilsētās, piedalījās 74 pilsē-
tas un novadi, seši  Rīgas rajoni, 262 skolas, 656 komandas, 
pavisam kopā 5880 dalībnieki. Lai tiktu uz finālsacensībām 
Rīgā, novadā bija jāizcīna 1. vieta attiecīgajā klašu grupā. 
Finālsacensībās Skonto hallē startēja 123 labākās skolu ko-
mandas no 93 Latvijas skolām. Arī šogad sacensības bija īsti 
svētki jaunajiem volejbolistiem, to atklāšanā svinīgo uzru-
nu teica Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis. Pēc 
svinīgās uzrunas Skonto hallē skanēja jauniešu volejbola 
himna “Spēlēt nozīmē uzvarēt”, kurai mūziku komponējis 
komponists Uldis Marhilēvičs, tekstu sarakstījis Guntars 
Račs, bet himnu izpildīja dziedātājs Emīls Balcers. Mums 
bija gods redzēt viņus uz skatuves, izpildot himnu, un dzie-
dāt līdzi. Blakus laukumiem bija izveidota aktīvā zona, kur 
spēļu starplaikos spēlētājiem bija iespēja parunāties ar pa-
sākuma vadītāju, jokot ar dzīvespriecīgo Lāsēnu, piedalīties 

radošajās darbnīcās un interesantās atrakcijās, bet spēļu pār-
traukumā noklausīties grupas “Musiqq” uzstāšanos.

Madonas  novada pirmā posma sacensībās 7. - 9. klašu 
grupā mūsu skolas zēnu komanda uzvarēja Barkavas, Mēt-
rienas pamatskolu, Lubānas, Varakļānu, Madonas 1.vidus-
skolas komandu, izcīnot 1. vietu, un pirmo reizi ieguva tie-
sības piedalīties “Lāses kausa”  finālsacensībās Rīgā. Tur 
tika izcīnītas skaistas uzvaras pār Gulbenes Valsts ģimnā-
ziju, Dagdas vidusskolu, Rīgas 28. vidusskolu, bet nācās 
piekāpties spēlēs ar Durbes vidusskolas, Cēsu Valsts ģimnā-
zijas, Ropažu vidusskolas komandu. Tas finālsacensību kop-
vērtējumā mūsu komandai deva 17. vietu. Diena paskrēja 
nemanot, skaists pasākuma noslēgums bija laureātu apbal-
vošana. Vēl no Madonas novada finālsacensībās piedalījās 
un vidusskolu grupā meitenēm 17. vietu izcīnīja Madonas 
1. vidusskolas meiteņu komanda, sestajā vietā Madonas 2. 
vidusskolas zēni, bet vislabāk veicās Barkavas pamatskolas 
meitenēm. Viņām 4. vieta pamatskolu grupā. Priecājāmies 
par “Lāses kausa” finālsacensību atbalstītāju jaukajām dāva-
nām: T kreklu  katram dalībniekam ar “Lāses kausa” logo, 
gardajām  pusdienu maizītēm un veselīgo “Cido” sulu.

Sakām sirsnīgu  pal-
dies Ļaudonas pagasta 
pārvaldei par piešķirto 
transportu  nokļūšanai 
Rīgā.

Paldies arī sporta 
skolotājai Anitai Kida-
lai un 9. klases audzinā-
tājai Leldei Eliāsei par 
mūsu skolas komandas 
uzmundrināšanu sacen-
sību laikā.

Redzēto pierakstīja 
un sacensību mirkļus 
fotogrāfijās iemūžināja 
Andreja Eglīša Ļaudo-
nas vidusskolas 9. kla-
ses skolnieces 

diāna  cīrule un 
alise avotiņa



                    “Ļaudonas Vēstis” Nr. 4 (257)                                APRĪLIS  20164

Patīkams mirklis teātra pasaulē
13. aprīlī  A. Eglīša  Ļaudonas  vidusskolas  6. klases sko-

lēni  kopā  ar  klases  audzinātāju  Birutu  Boktu  un litera-
tūras  skolotāju  Sarmīti  Sīli  devās  uz  Madonas kultūras 
namu, lai noskatītos muzikālu pasaku ar jokiem „Princese uz 
zirņa”. Šīs izrādes pamatā bija visiem labi zināmā un tradi-
cionālā  Andersena  pasaka, kurā asprātīgā veidā  stāstīts  par 
to, kas notiek, ja bērnus  pārmērīgi  lutina un izdabā visām 
viņu vēlmēm. Izrāde mūs aizveda gan pasakainā  karaļvalstī, 
gan mūsdienīgā skolā, gan burves-ekstrasenses  salonā, gan 
sapņu  pasaulē. Mēs  tikām pārsteigti ar ļoti mūsdienīgiem 
notikumiem, ko mums paver Skype iespējas. Izrādes  galvenā 
vērtība bija asprātīgie teksti, skaistās  dziesmu  melodijas, vi-
deoprojekcijas, tērpi un dejas.

6. klases  skolēnu  vērtējums un domas pēc izrādes noska-
tīšanās:

“Man visvairāk patika, ka izrādē tika izmantots mūsdienu  
humors. Atmiņā palicis tas mirklis, kad izvēlējās princesi.” 
Rihards  B.

“Šī izrāde bija mūsdienīga, jo par to liecināja  planšetda-
tors, hokeja  nūjas  un 21. gadsimts!” Rovens 

“Patika  princešu  kandidātes, it īpaši Džastins  Bībers. 
Tika izmantots  Skype, telefoni, bija mūsdienīgas princeses un 
mūsdienīga mūzika.”  Mariss

 “Izrādes doma  -  viss ir citādāk  -  bērni ir izlutināti, visu 
grib panākt uzreiz, neko nedarot.” Toms Mārtiņš

“Galvenā  doma bija tāda, ka ir jāmācās un nevajag pa-
doties. Jo, ja nemācīsies un padosies, tu neko nesasniegsi.” 
Raivis

“Atziņa:  gadās arī iespēja  pie  durvīm  sastapt  īstu  prin-
cesi!” Ralfs

“Man šajā izrādē patika dziesmas, kā arī  Princese.” 
Kristīne

“Man patika, ka izrāde bija mūsdienīga, patika aktieri, kā 
arī tas, ka izrāde bija smieklīga.” Lāsma

“Izrādē bija izteikta doma, ka vajag darīt visu, lai būtu lai-
mīgs un savu mērķi sasniegtu.” Viktorija B.

“Man patika pareģotājas dziesma par eiro. Bet bija izteik-
ta doma, ka mūsdienās bērni negrib mācīties, ēd neveselīgu  
ēdienu un ir izlutināti.” Daniels Guntars

“Man  šajā  izrādē  patika aktrise  Regīna  Devīte (Zenta no 
“Ugunsgrēka” ), kura tēloja prinča skolotāju.” Justīne

“Patika  epizode  pie  zīlnieces. Mūsdienīga izrāde, jo iz-
manto dažādas tehnoloģijas un brendus. Doma - nav svarīgi, 
kāds tu esi ārēji, bet gan tas, kas slēpjas tevī. Un ikkatram ir 
lemts atrast īsto cilvēku!” Sigita

“Galvenā  doma: ka mūsdienās bērniem ir tas jaunākais, 
labākais, bet negrib iet uz skolu, jo vēlas būt mājās pie dato-
riem, planšetēm. Mācība ir tāda - nevajag visu to labāko, jo 
ir ģimene.” Kristiāna

“Patika  tas, kā  princim  meklēja  princesi ar Skype palī-
dzību. Sapratu, ka nevajag domāt par teātra izrādēm, ka tās 
ir garlaicīgas, ka var būt izrādes  interesantas, asprātīgas kā  
“Princese uz zirņa”.” Viviāna

“Patika , ka aktieri izmantoja mūsdienu ierīces - telefonus, 
planšetdatorus, kā arī ēdienus -  hotdogus, burgerus, kotletes, 
izmantota mode - viss aktuālais - krāsas, formas.” Amanda

“Man šajā izrādē patika princis Čarlzs, kurš bija ļoti jautrs 
un dzīvespriecīgs.” Valters

“Izrādi varētu raksturot kā pieņemamu... Man šķita, ka bija 
par daudz uzspēlēta bērnu  niķība... Šajā izrādē bija ieviestas 
daudzas  “mūsdienīgas” lietas, kā piemēram, telefoni, inter-
nets, čipsi un vēl citas lietas.  Man tas traucēja, jo bija ļoti 
izceltas un uzspiestas. Labāk, ka nebūtu tik  ļoti  akcentēts... 
Izrādes  zemteksts  saprotams – bērniem  nevajag būt tik iz-
lepušiem un prasīgiem pret vecākiem. Jāpieņem tas, kas dots. 
Jāatceras, ka mēs neesam pasaules centrs!”  Irbe

Paldies par sagādāto autobusu Ļaudonas pagasta pārvaldei!

Visur klāt bija un domas par redzēto apkopoja skolo-

2. aprīlis - Starptautiskā bērnu grāmatu diena
”Reiz sensenos laikos … Dzīvoja princese? Nē.
Reiz sensenos laikos bija bibliotēka. Un dzīvoja meitene 

vārdā Luīze, kura pirmo reizi devās uz bibliotēku.” 
Šādi iesākas stāsts, ko uzrakstījusi brazīliešu autore Lucia-

na  Sandroni, kas veltīts kā sveiciens visiem pasaules bērniem  
Starptautiskajā bērnu grāmatu dienā 2016. gadā.

Daudzās pasaules valstīs pēc Starptautiskās bērnu un jau-
natnes literatūras padomes (SBJLP) aicinājuma kopš 1967. 
gada  2. aprīlis (Hansa Kristiana Andersena dzimšanas die-
na) ir arī Starptautiskā bērnu grāmatu diena. Katru gadu kāda 
no SBJLP dalībvalstīm izvēlas tēmu un uzaicina kādu savas 
valsts pazīstamu autoru uzrakstīt vēstījumu pasaules bērniem, 
savukārt mākslinieks zīmē atbilstošu plakātu. Šogad  kā svei-
ciens Starptautiskajā bērnu grāmatu dienā pasaulē izskan 
brazīliešu autores Lucianas Sandroni stāsts ,,Reiz sensenos 
laikos …”, un plakāta ilustrators ir Ziraldo. Luciana Sandroni 
dzimusi 1962. gadā  Riodežaneiro. Viņa ir autore  vairākām 
bērnu un  jauniešu  grāmatām, kas ieguvušas daudzus nacio-
nāla un starptautiska mēroga apbalvojumus. Ziraldo dzimis 
1932. gadā  Karatingā un šobrīd dzīvo Riodežaneiro. Ziraldo 
ir ilustrators, dizainers un karikatūrists, kas  darbojas arī poli-
tiskās karikatūras žanrā. 

Stāsta  turpinājums ir 
ļoti neparasts un aizrau-
jošs, tāpēc devos ciemos 
pie visu sākumskolas  kla-
šu bērniem, lai iepazīsti-
nātu viņus ar šo aizrau-
jošo stāstu. Un pēc stāsta 
noklausīšanās  lūdzu bēr-
nus uzzīmēt to mirkli no 
stāsta, kurš patika visla-
bāk. Katrai  klasei iedevu 
vēl vienu darbiņu -  divas 
krāsojamas darba lapas 
ar Hansa Kristiana An-
dersena pasaku varoņiem. 
Trešās klases skolēniem 
paguvu arī izlasīt pasaku 
par Neglīto pīlēnu. Pal-
dies visām sākumskolas 
skolotājām - Aijai, Ilutai, 
Sintijai, Ivetai un visiem bērniem par sadarbību. Mēs visi 
kopā uzzinājām ko jaunu un interesantu! 

dzintra Viļeviča,
A. Eglīša  Ļaudonas  vidusskolas  bibliotēkas vadītāja
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23. aprīlis - Pasaules grāmatu diena / World book day
Sākot no 18.aprīļa,  skolas bibliotēkā ir apskatāma izstāde –

VISS PAR ROZĒM.      
Roze.  Kāpēc ROZE?

Pirmoreiz Pasaules 
Grāmatu un autortiesī-
bu diena atzīmēta 1923. 
gadā Spānijā, lai godinā-
tu rakstnieka Migela de 
Servantesa nāves atceres 
dienu. Sākotnēji tie bi-
juši Katalonijas nacio-
nālie svētki, taču kopš 
1996. gada UneSco 
23. aprīli ir noteikusi 
par Pasaules Grāmatu 
un autortiesību dienu, 
kad visā pasaulē tiek 
cildinātas grāmatas un 
to lasīšana.  23. aprīlis 
ir ne vien slavenā „Dona 
Kihota” autora Migela de 
Servantesa nāves diena, 

bet arī  Viljama  Šekspīra  nāves diena. Tāpat tieši šajā dienā 
dzimuši vai miruši tādi pasaulslaveni autori kā Vladimirs Na-
bokovs, Moriss Drions, Manuels Valhejo, Haldors  Laksness  
un citi. Pasaules Grāmatu un autortiesību  dienas mērķis ir 
godināt grāmatu autorus, kā arī aicināt cilvēkus pievērsties 
gan grāmatu lasīšanai, gan rakstīšanai, gan autoru tiesību aiz-
sardzībai.

Tā ir Svētā Jura diena. Saskaņā ar kataloniešu leģendu 
Svētais Juris, cīnīdamies ar tumsonības un māņticības pūķi, 
izglāba princesi. Vietā, kur ievainotā pūķa asinis skārušas 
zemi, uzplaukusi sārta roze. Tāpēc arī radusies tradīcija Svētā 
Jura dienā dāvināt rozes un grāmatas. Saistībā ar šo skaisto 
leģendu un Pasaules Grāmatu un autortiesību dienu Latvijas 
bibliotēkās radās tradīcija organizēt Bibliotēku nedēļu. Tā kā 
bibliotēkā grāmatu daudz, īpaši izcēlu tās, kuras nosaukumā 

dominē vārds ,,roze”, kā arī nolēmu ienest skolas bibliotēkā 
otru Pasaules Grāmatu dienas simbolu  - rozi. Pašreiz  sko-
las bibliotēkā ir sava veida rožu dārzs. Esat laipni aicināti uz 
mirkli pabūt šajā burvīgajā rožu dārzā. Jūs varat izlasīt dažā-
dus ticējumus un dzejas rindas par rozēm; jūsu acis priecēs 
Dzintras Viļevičas fotogalerija “Rozes”,  dažādi dekupāžas 
un floristikas darinājumi;  Ivetas  Tropas, Anitas  Namatēvas 
un 12. klases skolnieces Leldes Petrovskas mākslas darbiņi, 
Svetlanas  Berģes  audzētās rozītes, kā arī citi sīkumiņi. 

Varēsiet  iepazīt arī  domu  graudus no Antuāna de Sent-
Ekziperī  radītā darba  ,,Mazais Princis”. Esat lasījuši vai dzir-
dējuši šādas atziņas - “Acis ir neredzīgas. Jāmeklē ar sirdi.”; 
“Sevi tiesāt ir daudz grūtāk nekā citus. Ja tev izdosies  sevi 
novērtēt, tad tu patiesi būsi īsti gudrais.”; “Īsti mēs redzam 
tikai ar sirdi. Būtiskais nav acīm saredzams.”; “Tev vienmēr 
ir jābūt atbildīgam  par tiem, ko esi pieradinājis.” Un vēl 
kāds citātiņš:

“Uz  tavas planētas,” teica mazais princis, ”cilvēki audzē  
piectūkstoš  rožu  vienā  pašā  dārzā … un neatrod to, ko 
meklē …

-Viņi neatrod, - es piekrītu.
- Un tomēr to, ko viņi meklē, var atrast vienā pašā rozē vai 

ūdens lāsē …”

Nav labāka simbola par grāmatām un ziediem, lai aplieci-
nātu kultūras un skaistuma vienotību, intelekta un mīlestības 
spēku, kā arī lai parādītu atšķirību starp lietām, kas ir mūžī-
gas, un tām, kas ir tikai viendienītes.

Uz tikšanos skolas bibliotēkā!

Patiesā mīlestībā  dzintra Viļeviča,
A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas bibliotēkas vadītāja
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tikšanās ar dzejnieci  Sarmīti  radiņu …
„Kur mēs esam viens otram?...
Kaut kur starp koku lapām, kad vējš 

tās pamodina šalkt. Starp spārnu ga-
liem, kad putni mācās lidot. Kaut kur 
starp izbirušiem burtiem, komatiem, 
punktiem un garumzīmēm. Liktens  
skūpstiem un rīkstēm. Rokās - starp 
mierināšanu un glāstiem. Piepildītu 
nakti un mēness salāpītu dienu.

Varbūt - viens otrā?...”      
/Sarmīte Radiņa/

Jau daudzus gadus Latvijā atzīmē 
BIBLIOTĒKU NEDĒĻU. Šī gada 
bibliotēku nedēļas vadmotīvs - “At-
tiecības. Sadarbība. Kopiena”. Tāpēc 
šoreiz mēs, divas Ļaudonas bibliote-
kāres, likām prātus un idejas kopā un 
nolēmām šo nedēļu atzīmēt  ar jauku, 

radošu, izzinošu un dzejisku pasākumu. Mēs vēlējāmies aici-
nāt ciemos Ļaudonā  dzimušu  dzejnieci Sarmīti Radiņu. Lai 
gan dzīves  gaitas viņu ir aizvedušas uz  Praulienu un Mado-
nas novada bibliotēku, bet sākums ir bijis pie mums Ļaudo-
nā. Jāteic godīgi, ka liela daļa ļaudoniešu to nezināja, un arī 
Sarmītes dzeja daudziem ir sveša. Vēlējāmies, lai tas mainī-

tos. Mēs dzejnieci gaidījām ciemos ar ļoti lielu 
mīļumu. Un ļoti ceram un ticam, ka tas mums 
arī izdevās. Pasākuma norises vietā, A. Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas muzejā, uzbūrām jauku 
dzejniecei veltītu  atmosfēru: izstādi ar dzej-
nieces Sarmītes Radiņas dzeju un fotogrāfijām, 
viņas izdotajām dzejas grāmatiņām un akcentam 
pavasara un aprīļa vēstneses - vizbulītes. Kā pār-
steigums dzejniecei - bērnu zīmējumi! Paldies 
vizuālās mākslas  skolotājai  Ilzei  Kaļinovai  par 
atsaucību un visiem skolēniem par skaistajiem 
zīmējumiem! Mums visiem  kopā  pārsteigums 
dzejniecei  izdevās! Notika divas īpašas stundas. 
Pirmā mazākajiem par to, kā top grāmata. Otrā 
visiem, kas vēlējās. Īpaši aicinājām skolēnus un 
skolotājus, kā arī citus interesentus. Sarmītes  
stāstījumu par sevi un viņas lasītās dzejas  rin-
das brīnišķīgā emocionālā  sajūtu  virpulī  ietērpa  
dievišķas balss īpašniece  Sintija  Paegle. Mums 
atliek tikai cerēt, ka tie, kas klausījās, nepalika 
vienaldzīgi. No sirds paldies Sarmītei un Sintijai 

par šiem brīnišķīgajiem mirkļiem! Lai jūsu talanti un radošais 
gars turpina augt!

Pēc literārajām stundām mēs dzejnieci aicinājām turpināt 
šīs dienas piedzīvojumu. Un viņa ļāvās… Mēs radām  iespēju  
dzejniecei  apskatīt vietu, kur viņa ir dzimusi - veco Ļaudonas 
slimnīcu. Paldies Maijai Zandbergai par atbalstu un pašreizē-
jai mājas īpašniecei Dzintrai  Iesalniecei  par atsaucību! Tālāk 
ceļš veda pie kāda īpaša cilvēka. Un tas bija pārsteigums gan 
dzejniecei, gan šim īpašajam cilvēciņam - Annai  Mūrmanei. 
Vecmātei, kura pirmā ieraudzīja dzejnieci ienākam šajā pa-
saulē. Saviļņojošs brīdis. Tālāk mūsu ceļš veda uz Ļaudonas  
kapiem, kur dzejniece vēlējās apraudzīt sev mīļus cilvēkus… 
Un mazā ceļojuma beigās apraudzījām vietu, kur kādreiz bija 
dzejnieces pirmās mājas ,,Dupeni”. Tā mazais, īpašais ceļo-
jums bija noslēdzies…

Taču mēs ceram, ka atvadāmies no dzejnieces tikai uz lai-
ku, ka pavisam drīz tiksimies ar dzejnieci, klausoties jaunās 
dzejas rindās vai kādā Sarmītes veidotā vai vadītā pasākumā  
Madonas  novada bibliotēkā… vai jebkur citur…

Šī pasaule, kurā mēs dzīvojam, taču pieder mums visiem… 
Izbaudīsim to no sirds! 

„Cik maz gan tev, cilvēk, vajag,
Lai kļūtu bagāts:

Tikai rasas lāsi un saules staru -
Un tev jau pieder varavīksne.” /Sarmīte Radiņa/

Patiesā mīlestībā  dzintra Viļeviča,
A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas bibliotēkas vadītāja 

Ieva Skušķe, 
Ļaudonas pagasta bibliotēkas vadītāja

 No kreisās: Madonas Grāmatu draugu biedrības vadītāja 
Beāte Ozoliņa, Ļaudonas pagasta bibliotēkas vadītāja 

Ieva Skušķe, A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas bibliotēkas vadītāja 
Dzintra Viļeviča, skaistās balss īpašniece Sintija Paegle, 

dzejniece, novadniece Sarmīte Radiņa.
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tautisko deju kolektīviem gada lielākais atskaites punkts - 
skates - nu ir aizvadītas

2. aprīlī daļu no Madonas deju apriņķa kolektīviem savā 
kultūras namā uzņēma Varakļāni. Šajā dienā skatē piedalījās 
arī  Ļaudonas senioru deju kolektīvs  “Divi krasti”. Tā kā ko-
lektīviem bija brīva izvēle repertuārā, tad dejojām vienu ilgā-
ku laiku dejotu deju un otru mācījāmies no jauna. Domāju, 
ka kolektīvs nodejoja labi. Bet, kā saka, vienmēr jau var vēl 
labāk. Iespējas, zvaigznes un viss pārējais sakrita tā, ka esam 
arī šogad   saglabājuši  iespēju nopelnīt  I pakāpes diplomu ar 
iegūtajiem 41,38 punktiem.

 Paldies kolektīvam par ieguldīto darbu un   dejotprieku!

6. aprīlī  savu  dejotprasmi  atrādīja arī PII “Brīnumdārzs” 
dejotāji. Bērniem skatē bija jādejo viena obligātā deja un otra 
pēc izvēles. Mazie ļaudonieši ir malacīši,  nenobijās no lielās 
Madonas kultūras nama skatuves. Ikdienā  bērni  dejo bērnudār-
za  telpās, kur  nav skatuves. Un tad, kad jādejo uz lielas skatu-
ves, tas var būt liels  pārsteigums  un izaicinājums. Šoreiz mūsu 
iegūtā pakāpe - II. Paldies vadītājai, audzītēm un auklītēm par 
ģērbšanu, pastalu siešanu un bižu pīšanu, bet vislielākais pal-
dies Anitai, kura gādāja, lai tērpi būtu izgludināti, tīri un kārtīgi.

aija Kreile, deju kolektīvu vadītāja

Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs
2016. gada 19. aprīlī plkst. 18.00 Rīgā, Gaismas pils Zie-

doņa zālē, Latvijas Bibliotekāru biedrība un Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas Atbalsta biedrība pasniedza balvas labāka-
jiem Latvijas bibliotekāriem. Uz šo pasākumu tika aicināti 54 
pagastu bibliotekāri no visas Latvijas, tostarp arī Ļaudonas 
pagasta bibliotekāre Ieva Skuške. 

Pasākums  notika  bibliotekāru  gada  lielākā notikuma - 
Latvijas Bibliotēku festivāla - ietvaros. Latvijas Bibliotekāru  
biedrības  konkursā  „Gada  bibliotekārs 2015“ tika sumināti 
divi uzvarētāji nominācijās par izcilu sniegumu  mūžizglītības  
pasākumu īstenošanā un bibliotēku interešu pārstāvniecībā. 

 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība jau devī-

to gadu organizēja konkursu „Pagasta bibliotekārs - gaismas 
nesējs“, lai lasītāju vārdā teiktu paldies aktīvākajiem, profe-
sionālākajiem un radošākajiem pagastu bibliotekāriem  par 
ieguldījumu savas bibliotēkas un pagasta izaugsmē. Arī Ļau-
donas pagasta PII “Brīnumdārzs” izvirzīja nominācijai  mūsu 
bibliotekāri Ievu Skuški.

 
Mūsu paldies Ievai:
• par entuziasmu, radošumu, apzinīgumu, rūpēm par lasītā-

jiem, bibliotēkas izveidošanu  par  gaismas pili un vietu, kuru 
tik ļoti vēlamies apmeklēt;

• pasākumu  ,,Astainīši, ausainīši” 16.09.2015.,  ,,Vinnijs  
Pūks ar draugiem”  20.01.2016. organizēšanu un vadīšanu; 

• apmācību organizēšanu pieaugušajiem - “Piemājas dārzu 
un teritoriju labiekārtošana”  11.04.2014, stila konsultācijas 
un lakatiņu siešana ar Andu Bicāli 06.11.2014., konfekšu puš-
ķu darināšana ar Ivetu Tropu 10.12.2015.u.c.; 

• floristikas  ,,Dzīvās gleznas”  18.06.2014.,  ,,Lieldienas 
klāt”, ,,Savam un citu priekam”  dekupāžas 2.08.2014. u.c. ;

• aktivitāšu   organizēšanu,  iepazīstinot mūsu audzēkņus 
ar bibliotēkas darbību 25.04.2014. – “Iepazīsti bibliotēku!”, 
21.05.2015. “Vinnijs Pūks iepazīstina”, ,,Ciemos uz bibliotē-
ku!” 23.12.2014., ,,Laipni lūgti dinozauru ērā!” 22.04.2015., 
,,Ienāc bibliotēkā!”17.11.2015. u.c.;

• par mājīgu, estētiski noformētu atbilstoši gadalaikiem un 
aktualitātēm, daudzveidīgu noskaņu veidotu un dažādām pa-
audzēm interesanti izveidotu bibliotēkas vidi;

• izstāžu organizēšanu - 8. marta atklātnes,  floristika ,,Liel-
dienas klāt”,  adījumi ,,Ziemas mēnešu veikums”, ,,Ļaudona 
agrāk un tagad”, ,,Pirmskara  Ļaudonu atceroties”, ,,Zilonīši”,  
,,Eņģeļi  dvēselei” 01.12.2014. ,,Ak, tu, cūku Tenīsiņ, Tavu 
skaistu sivēntiņ!” 19.02.2015.,  

• bērnudārza bērnu  zīmējumu izstādēm -  ,,Zvirbulis bez 
astītes” 24.03.2014., ,,Māmiņ, šodien Tava diena” 9.05.2014., 
,,Sals” 08.01.2014., ,,Bērni gaida ziemiņu tā kā mīļu ciemi-
ņu”, ,,Rūķis un eglīte”, ,,Astainīši, ausainīši” 16.09.2015.,u.c.;

• fotoizstāžu organizēšanu 2014. IV-V - ,,Pavasaris ziedos” 
( Aina Karavaičuka), ,,Teiču un Krustkalnu rezervātu daba” 
19.10.2015.,u.c.;

• par laipnību, smaidu, atsaucību, sadarbību un pašaizlie-
dzīgu veikumu citu labā; 

• par iniciatīvu  pasākumu organizēšanā un ideju piedāvā-
jumā;

• par aktieriskumu un veiksmīgu personāža tēlu atveidoša-
nu, izpalīdzēšanu datorapmācībā un dažādu ,,knifiņu” veido-
šanā. 

Šo sarakstu varētu turpināt vēl un vēl. Daudzkārt labāk 
to visu redzēt uz vietas, sarunājoties un tiekoties ar MŪSU 
GAISMAS NESĒJU IEVU. Tādēļ ļoti labprāt mēs  uzaicinām  
pie  mums ciemos, jo mums ir tā labā iespēja būt kopā, t.i., 
atrasties vienā ēkā  - tātad kaimiņos. Par to  ir iespēja pārlieci-
nāties Ļaudonas mājaslapā un galerijās. Arī pagasta  avīzītes  
“Ļaudonas Vēstis”  ikviens  numurs ietver mūsu Ievas infor-
māciju. 

,,Svarīgs nav mūsu darbu lielums, bet gan mīlestības dau-
dzums, ko mēs ieliekam savos darbos! /Māte Terēze/ Tas ci-
tāts no atsauksmju grāmatas bibliotēkā, kas ļoti  labi raksturo 
mūsu Ievu.

Šogad balvu saņēma četri pagastu bibliotekāri no Kurze-
mes, Latgales, Vidzemes, Zemgales. 

Apbalvošanas ceremoniju muzikāli  bagātināja latviešu 
komponistu  klasikas  darbi, kurus izpildīja Ventis  Zilberts, 
Tatjana  Ostrovska, Egīls Šēfers, -  Trio NYX. Pasākumu va-
dīja Ojārs Rubenis.

Ināra Krasnova, 
Ļaudonas  PII “Brīnumdārzs” vadītāja

  lienes  dundures foto
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turpinājums 9. lpp.

Jauktais koris “Lai top!” kopā ar Stokholmas latviešu kora dalībniekiem pēc koncerta.

Meklējot draugus un latvietību Zviedrijā

21. oktobris ir datums, kurā mūsu dzejnieks Andrejs 
Eglītis svin savu dzimšanas dienu. Nu šis datums ir arī 
laiks, kad tika sēta pirmā sēkla jaunai draudzībai - drau-
dzībai, kas vijas caur dziesmu. 

21. oktobrī pēc piemiņas pasākuma Andrejam Eglītim  
saviesīgā gaisotnē saruna aizsākās par Teodoru Reite-
ru, kas ļaudoniešiem zināms kā kordiriģents un Latvijas 
Nacionālās operas viens no dibinātājiem. Kā izrādās, 
pērnajā rudenī  Teodora Reitera  dibinātais Stokholmas 
latviešu koris svinēja savu 70 gadu jubileju. Ņemot vērā 
zināmo Teodora  Reitera ietekmi uz kordziedāšanas tra-
dīcijām Ļaudonā un Latvijā, vilinoša izklausījās doma 
par jaunu, kopīgu draudzību.

Tā pamazām - vārds pa vārdam, tad jau laika gaitā arī 
apmaiņā ar e-pastiem un telefonsarunām nonācām līdz 

konkrētai domai par došanos iepazīšanās un draudzības 
dibināšanas koncertā uz Stokholmu pie savējiem. Gatavo-
šanās procesā daudz tika diskutēts, ko dziedāt un ko vilkt 
mugurā… Līdz  beidzot 14. aprīļa pēcpusdienā Ļaudonas 
jauktā kora “Lai top!” koristi kopā ar draugiem - dejotā-
jiem Rolandu un Zani - kāpa uz krāšņās  “Izabellas” klāja 
un kuģoja Stokholmas virzienā. Tur mūsējos  nākamajā 
dienā smaidīgas un ļoti atsaucīgas sagaidīja Stokholmas 
kora valdes locekles, kas mūs nogādāja Somu baznīcā, 
kur vakarā bija paredzēts jau pirmais koncerts. Un, lai 
velti nezaudētu laiku, Stokholmas kora dāmas pašas uz-
ņēmās iniciatīvu un izvadāja mūs skrējienā pa Stokhol-
mas vecpilsētu, kas izvērtās par ļoti interesantu ekskursi-
ju, pateicoties lieliskajai gidei.

Par pirmā vakara koncertu vairāki koristi ir izteiku-
šies -  viss bija ļoti 
emocionāli, piesāti-
nāti un aizkustinoši. 
Jau pēc pirmajām 
dziesmām daudzu 
klausītāju acīs bija 
redzamas aizkusti-
nājuma asaras, un, 
no kora rindām rau-
goties klausītājos, 
arī pašiem koris-
tiem sakāpis emo-
ciju kamols kaklā. 
Vairāki skatītāji, 
kas lielākoties bija 
Stokholmas kora 
dalībnieki, dziedāja 
līdzi. Jau pēc pirmā 
vakara uzstāšanās 
koris saņēma uzsla-
vas gan par skaisto 
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turpinājums no 8. lpp.

koncertu, ko starp dziesmām papildināja Ievas Melnu-
pas-Ancānes sarakstītie teksti un izdaiļoja mūsu dejotāji, 
gan par lielisko kora izpildījumu.

Ļaudonas kora dalībnieki lielākoties tika izmitināti pie 
pašiem Stokholmas kora dalībniekiem, tādējādi vēl cie-
šāk nodibinot draudzības saites. Nākamā diena tika aiz-
vadīta tālākā pilsētas apskatē nu jau kopā ar ģimenēm un 
arī  mēģinot abiem koriem kopā. Vakarā vēl viens “Lai 
top!” koncerts ar nedaudz citādu koncertprogrammu. Tā-
pat kā iepriekšējā vakara koncerts, arī šis neatstāja vien-
aldzīgu nevienu klausītāju. Vīru balsu dziedātā tautas-
dziesma guva tik lielu atzinību, ka tika lūgts to atkārtot.

Pēc koncerta  vakarējām pie stokholmiešu lieliski sa-
rūpēta vakariņu galda un, protams, neizpalika arī kopīga 
sadziedāšanās ar draugiem.

Lai arī šī kopā būšana bija īsa, tā bija ļoti zīmīga un 
iespaidiem bagāta. Kā izteicās kora “Lai top!” diriģente 
Anita Melnupa: “Mēs devāmies satikties, ciemojoties un 
muzicējot, bet negaidījām, ka Zviedrijā sastapsim latvie-
tību ar tik spēcīgu mugurkaulu, sirsnību un patriotismu, 
kas šaipus robežas mūsu ikdienā dažkārt mēdz pabālēt. 
Jā, latvieši ir visur. Bet arī garā stipri un mūzikā vienoti 
latvieši ir visur. Latvija laužas ārā no robežām un sāpēm 

caur dziesmu. Un tāpēc nav šaubu, ka mēs bijām ciemos 
pie Latvijas Stokholmā.

Paldies manam korim par to, ka ikvienās acīs redzēju 
un katrā elpā dzirdēju to, ko latvieši Stokholmā tur svētu 
un sargā no paaudzes paaudzē.”

Milzīgs paldies Stokholmas latviešu korim par drau-
dzēšanos, uzņemšanu, izmitināšanu un gardajām mal-
tītēm. Koris arī ir izteicis vēlmi ciemoties pie mums 
Ļaudonā. Un atkalsatikšanās prieks būs pavisam drīz  - 
augusta sākumā, kad svinēsim Ļaudonas svētkus.

Īpašs paldies jāsaka Andreja Eglīša latviešu nacionā-
lajam fondam, kas Ļaudonas korim sagādāja patīkamu 
pārsteigumu, sponsorējot sabiedriskā transporta biļetes 
Stokholmā.

Paldies dejotājiem Rolandam un Zanei, kas kuplināja 
kora uzstāšanos.

Un vislielākais paldies mūsu enerģiskajai diriģentei 
Anitai par ieguldīto darbu un augstajiem rezultātiem, iz-
turību un to, ka viņa spēj mūs “kā plastelīnu savās rokās”  
vadīt un kopā radīt skaistu mūziku! Lai top!

Ilze Fārte, koriste
Foto no Imanta Pulksteņa arhīva

Kora dalībnieces uz kuģa “Isabelle” klāja, 
sakot uz redzēšanos Rīgai.

Brīvsolis Stokholmā - Karlsonu ģimene apbrīno ziedošās sakuras.

Pirmie iespaidi par Stokholmu, tuvojoties koncerta norises vietai 
iepretim Stokholmas pilij.

Kora “Lai top!” dalībniece Ilze Fārte kopā ar Stokholmas latviešu 
kora dalībnieci Guntu Amolu.
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aPsVeiCaM!

Lai tavas dienas nākamās
Ar jauniem sapņiem nāk,
Ar nebijušām takām, ceļiem,
Kas rītos tev vēl jāuzsāk.

SVEICAM 
APRĪĻA MĒNEŠA JUBILĀRUS

 50 gadu jubilejā
Dzintru  Viļeviču                  25. aprīlī
Valdi  Grundmani                28. aprīlī

 55 gadu jubilejā
Ilmāru  Smirnovu                9. aprīlī
Valdi  Elksnīti                       18. aprīlī
Liliju  Jakubjaņecu              30. aprīlī

 65 gadu jubilejā
Intu  Bērziņu                        6. aprīlī
Selgu  Balodi                        13. aprīlī

 75 gadu jubilejā
Mariju  Mincāni                    3. aprīlī
Valiju  Švanku                      4. aprīlī
Māru  Avotiņu                      16. aprīlī
Skaidrīti  Uberti                   18. aprīlī

 80 gadu jubilejā 
Leontīni Lapuhu          7. aprīlī
Noru Cērpiņu                        9. aprīlī

 90 gadu jubilejā
Loniju  Sproģi                       20. aprīlī

SĒRU VĒSTS

Mūžības ceļos aizgājuši:
Rasma  Stūraine  

mirusi 18.04.2016. 94 gadu vecumā;

Aleksejs  Fjodorovs  
miris 22.04.2016. 78 gadu vecumā.

Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem.

Ilgu mūžu nodzīvoji, 
Daudz darbiņu padarīji,-
Lai nu viegli Zemes māte
Pārklāj tavu augumiņu.

14.maijā plkst. 9:00 pie Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas, “Pavasara gadatirgus”. 

Aicināti visi pirkt un pārdot gribētāji. 
Sīkāka informācija pa tālruni 26590186

inFOrMāCija!


